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A Székelyföld legnagyobb, 
immár tizedik kiadásához ér-
kezett lovas eseményét tartják 
hétvégén a háromszéki Maksa 
mellett található Óriáspince-te-
tőn. A tavaly a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt, idén egy-
naposra rövidült Székely Vágta 
szombaton várja az érdeklődő-
ket. Az óvintézkedések miatt 
legtöbb ezer, oltási igazolással 
vagy negatív PCR-teszttel ren-
delkező személyt engedhetnek 
be az elkerített nézőtérre. 

 » BÍRÓ BLANKA

I dén  egynaposra rövidül az im-
már tizedik alkalommal meg-
szervezendő Székely Vágta, 

amelyet szombaton tartanak  a há-
romszéki Maksa mellett található 
Óriáspince-tetőn. Székelyföld leg-
nagyobb lovas eseménye tavaly a 
koronavírus-járvány miatt elmaradt, 
most a szokásosnál kevesebb ver-
senyzővel és kisebb számú nézővel 
rendezik meg. Idén tizenkét Kovász-
na és Hargita megyei település lo-
vasai neveztek be a vágtára, Maros 
megyéből nem jelentkezett senki 
– jelentették be tegnapi sajtótájé-
koztatójukon a szervezők. Mint rá-
mutattak, a koronavírus-járvány és 
az állategészségügyi fertőző betegsé-

gek miatt bevezetett óvintézkedések 
sokaknak kedvét szegték, a székely-
földi házi versenynek számító Góbé 
futam elmarad, kevesebb lesz a ver-
senyző és a néző. A tét azonban nem 
változott, a győztesek pénznyere-
ményeket kapnak, és az első három 
helyezett, valamint a házigazda Sep-
siszentgyörgy lovasa képviseli Szé-
kelyföldet október elején a budapes-
ti Nemzeti Vágtán. Magyarósi Imola, 
a szervező Vadon Egyesület elnöke 
elmondta, szombaton négy előfuta-

mot tartanak. Bereck képviseletében 
Mojzi Árpád a Villám nevű lován 
áll rajthoz, Csernátont Farkas Ábel-
Húr képviseli Pillangó nevű lován, 
Farkaslaka színeiben Tamás Csaba 
és Villámlás nevű lova, Kecset tele-
pülésről Sebestyén Roland és Fiber 
nevű lova, Kézdialmásról Libertényi 
Péter és Hilton Haragos nevű lova 
versenyez. Kézdivásárhely színeiben 
Ugron Attila és Marsal Szultán lova 
indul, Lemhény lovasa Réthi Brigitta 
Tulipán nevű lovával, Maksa képvi-

A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN EZER NÉZŐT ENGEDNEK BE A HÉTVÉGI HÁROMSZÉKI LOVAS ESEMÉNYRE 

Kevesebben pattanhatnak lóra a Székely Vágtán

Jubilál a Székely Vágta. A székelyföldi verseny nyertesei az október eleji, 
budapesti Nemzeti Vágtán mutathatják meg rátermettségüket 
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seletében Zsigmond János a Chi Lo 
Sa Chodomus nevű lóval, Mikóúj-
faluból Prezsmer Péter Lóránt és 
Maja nevű lova, Sepsiszentgyörgy 
színeiben Fazakas János-Alpár és 
Tip-Top nevű lova versenyez, Tor-
ját Tóth Barna és My Mission nevű 
lova képviseli, míg Zágont Bartha 
Ferenc és Pasadena. A vágtaelő-
futamok és a szombat délutánra 
tervezett döntő között közel 70 
résztvevővel zajlik a régiós díjugra-
tó kupa – mondta el Grubisics Le-
vente szervező. Hozzátette, a Szé-
kely Vágtán korlátozott számban 
vehetnek részt nézők. A hatóságok 
rendelkezése szerint legtöbb ezer, 
oltási igazolással vagy negatív 
PCR-teszttel rendelkező személyt 
engedhetnek be az elkerített né-
zőtérre, ahol ülőhelyeket biztosí-
tanak, kötelező a maszkviselés és 
a távolságtartás. A szervezők  az 
ezer fő számára kijelölt helyszínért 
felelnek, ezért ha ennél többen ér-
keznek a rendezvényre, a dombol-
dalról is követhető. A helyszínen 
koronavírus-oltópont működik, 
lacikonyha és helyi kereskedők 
szolgálják ki étellel-itallal a láto-
gatókat. A szervezők fenntartják a 
programváltozás jogát, ha szomba-
ton esik az eső, elképzelhető, hogy 
a döntő futamot vasárnap szerve-
zik meg. Az eseményt interneten 
közvetítik, a futamokat a www.
szekelyvagta.ro és a www.vadon.ro 
oldalakon  lehet követni magyar és 
román szakkommentárral.

 » A koronaví-
rus-járvány és 
az állategész-
ségügyi fertőző 
betegségek 
miatt bevezetett 
óvintézkedések 
sok résztvevő 
kedvét szegték. 

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A hagyományos mesterségekkel, a 
magyar és román népművészettel, 

sőt kertészkedéssel is megismerked-
hetnek a szatmárnémeti gyerekek az 
Aranykapu Kulturális Egyesület által 
működtetett Fonó-Ház programjain. 
A foglalkozások célja elősegíteni a két 
közösség közeledését, ezért a magyar 
és román ajkú gyerekek számára is 
szerveznek tevékenységeket, ugyan-
akkor felelevenítik a szatmárnémeti 
kisiparos mesterségeket, a helyi ha-
gyományokat – mondta el a Króniká-
nak Nezezon Enikő, a kulturális egye-
sület elnöke.

Az egyesület folyamatosan kutatja 
a régi mesterségeket, a tájegységre 
jellemző kulturális szokásokat. „Az 
volt az elképzelésünk, hogy a régi 
mesterségeket megtanítsuk a gyere-
keknek, mivel nagyon kevés család 
van, ahol még éltetik a hagyományo-
kat, egyre kevesebb a vidéki nagyszü-
lő, aki tovább tudja adni a következő 
nemzedéknek” – mutatott rá Neze-
zon Enikő. Kitért arra is, hogy ezelőtt 
két-három generációval természetes 
volt, hogy falun a férfi  saját háztájá-
nak mestere volt, nagyon ritkán for-
dultak szakemberekhez. A nőknek 
is megvolt a hagyományos mester-
ségük, például megfonták a fonalat, 
amiből megszőtték a vásznakat, ru-
hát készítettek belőle. „Mivel a ma-
gyar gyerekek részéről is éreztük a tá-

volságot a román kultúra irányába, az 
idei évben elindítottuk a románnyelv-
műhelyt, melyet egy román ajkú ta-
nítónő tart. A foglalkozásokon a ma-
gyar gyerekek román népdalokat ta-
nulnak, megismerik a népművészeti 
alkotások elkészítésének fortélyait” 
– tette hozzá Nezezon Enikő. Ezzel 
párhuzamosan a román anyanyelvű 
gyerekeknek szánt foglalkozásokon 
az érdeklődők kipróbálhatják a ne-
mezelést, illetve más hagyományos 
magyar népművészeti technikákkal 

is megismerkedhetnek. Az egyesület 
programjai keretében kertészked-
ni is tanulhatnak az érdeklődők. A 
Fonó-Ház udvarán a közelmúltban 
kolozsvári biológusok szerveztek ter-
mészeti szaktábort, melynek fő célja, 
hogy a gyerekek megismerkedjenek a 
térség növény- és állatvilágával. Rész-
letek az egyesület tevékenységeiről, a 
Fonó-Házban szervezett foglalkozá-
sokról az Aranykapu Kulturális Egye-
sület Facebook-oldalán vagy honlap-
ján találhatók.

Kultúrák találkozása a szatmárnémeti Fonó-Házban

 » Ezelőtt 
két-három gene-
rációval termé-
szetes volt, hogy 
falun a férfi  saját 
háztájának mes-
tere volt, nagyon 
ritkán fordultak 
szakemberekhez. 

A szatmárnémeti magyar és román gyerekek egymás néphagyományával is megismerkedhetnek 

Félvér színésznő 
játssza Hófehérkét

A fi atal félvér színésznő, Rachel Zeg-
ler játssza majd Hófehérkét a híres 

1937-es rajzfi lm élőszereplős változa-
tában – jelentette be a Disney. A fi lm 
gyártása 2022-ben kezdődik. A Hófe-
hérke és a hét törpe a Grimm testvérek 
meséjének adaptációja, 1812-ben 
publikálták.  A kolumbiai anyától és 
lengyel apától származó 20 éves Ra-
chel Zeglerről Marc Webb, a produkció 
rendezője azt mondta, rendkívüliek 
a vokális képességei. A közösségi 
médiában rengetegen kifogásolták 
a döntést, hogy ő játssza Hófehérkét, 
ugyanis a német mese főszereplőjé-
nek „fehér a bőre, mint a hó”. Zegler 
egy azóta törölt Twitter bejegyzésben 

próbálta csitítani a tiltakozókat: „Igen, 
Hófehérke vagyok, és nem fogom 
kifehéríteni a bőrömet a szerep miatt.” 
A világ egyik legnagyobb média- és 
szórakoztatóipari vállalatának számító 
Walt Disney a közelmúltban tartalmi 
felülvizsgálást követően jelölte meg 
azon rajzfi lmjeit, amelyekben aggályok 
merülhetnek fel a faji sztereotípiákkal 
kapcsolatban. (Hírösszefoglaló)




